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УТВЪРДИЛ: 

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН 

 

ДОКЛАД 

 
от  комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: 

„Бензиностанция, автосервиз и автомивка“ гр. Девин, мест. Настански мост(Площадка 

№ 1) и „Бензиностанция, автосервиз, автомивка и ГТП“ гр. Девин, ул. Освобождение 

(Площадка № 2), община Девин, област Смолян. 

 

        На 07.06.2017 г.  с Констативен протокол № АВ-051/07.06.2017 г., на основание Заповед 

№ РД–08–28/27.03.2017  год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  комплексна 

проверка на „ПЕТРОЛ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Девин. 

 

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда: 

1. Компонент „Въздух“; 

2. Компонент „Води“; 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”; 

 

ІІ.Цели на проверката: 

   Целта на проверката е да се даде оценка за  съответствие на дейността  на обекта с 

изискванията на: 

1. Закон за чистотата на атмосферния въздуха и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им.  

2. Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им. 

3. Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.  

 

ІІІ.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени: 

 

Обект на проверката са: 

Оборудване на бензиностанциите съгласно изискванията на Наредба № 16 / 1999 г. за 

товарене, разтоварване и съхранение на бензин, съхранение на образуваните отпадъци, 

договори с фирми за предаване и водене на отчетност, проверка по спазване условията на 

издадените Разрешителни за заустване на отпадъчни води и извършване на собствен 

мониторинг. 

    

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното 

законодателство: 

 

Продажба на горива, извършване на авторемонтни услуги, Годишни технически 

прегледи на автомобили и измиване на автомобили. 

От извършената проверка се установи: 
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1. Компонент „Въздух”: 

 - Площадка № 1 – гр. Девин, мест. „Настански мост“; 

 

 На площадката се извършват следните дейности продажба на горива(бензин, дизел и 

автогаз), авторемонтни дейности и измиване на автомобили. На обекта не се извършва 

пълнене на автоклиматици и автобояджийски услуги. 

 Бензиностанцията е приведена съгласно изискванията на чл. 14а, ал. 3 от Наредба № 

16 / 1999 г. за товарене, разтоварване и съхранение на бензин. Има монтирана една 

комбинирана бензиноколонка с 4 броя пистолети за зареждане, като 2 броя за бензин Н95 и 2 

броя дизел. На площадката са монтирани 4 броя резервоари за съхранение на гориво, като 2 

броя за дизел с обем 26 м3 всеки и 2 броя за бензин с обем 16 м3 всеки. 

 Автосервиза и автомивката не работят от 2014 г. 

 - Площадка № 2 – гр. Девин, ул. „Освобождение“ №1; 

 

 На площадката се извършват следните дейности продажба на горива(бензин, дизел и 

автогаз), авторемонтни дейности, годишни технически прегледи на автомобили и измиване 

на автомобили. На обекта не се извършва пълнене на автоклиматици и автобояджийски 

услуги. Автосервиза не работи от края на 2014 г. 

 Бензиностанцията е приведена съгласно изискванията на чл. 14а, ал. 3 от Наредба № 

16 / 1999 г. за товарене, разтоварване и съхранение на бензин. Има монтирани четири 

колонки с по един пистолет за зареждане на бензин Н95, на дизел, на автогаз и една изведена 

от експлоатация. На площадката са монтирани 3 броя резервоари за съхранение на гориво, 

като 2 броя за дизел и бензин с обем 16 м3 всеки и 1 броя за автогаз с обем 10 м3. 

  

2. Компонент „Води” : 

  

 Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от ЗВ, относно контрол на обекти, формиращи отпадъчни 

води, в т.ч. изпълнение на условията поставени в РЗ.   

 При проверката се констатираха следните обстоятелства: 

 - Площадка № 1- „Настански мост“; 

 

  В момента на проверката автомивката не работи, поради разрушено водовземно 

съоръжение в р. Широколъшка. Отпадъчните води от измиване на автомобили, чрез 

площадкова канализация постъпват в КМУ, след което се заустват в р. Широколъшка с 

РЗ№33120006/19.07.2007г.  издадено от БД „ИБР“ гр.Пловдив. По повърхността на КМУ има 

листа и пластмасови туби, както и в шахтата за събиране на масла има паднало дърво и 

пластмасови туби. Битово-фекални отпадъчни  води постъпват в септична яма. Дъждовни 

води формиращи се от пощадката са условно чисти. 

 - Площадка № 2-гр.Девин, ул. „Освобождение“№1; 

  

  В момента на проверката автомивката работи, но не се формират отпадъчни води на 

изход КМУ от измиване на автомобили. КМУ е почистен и във видимо добро състояние. 

Отпадъчните води преминават през КМУ, след което се заустват в р.Девинска 

регламентирано с РЗ№33120018/17.02.2009г., изменено с решение №РР-857/14.01.2010г. 

издадено от БД „ИБР“ гр.Пловдив. Битово-фекални отпадъчни води постъпват в септична 

яма. Дъждовни води формиращи от площадката са условно чисти. 

 Представени са протоколи от собствен мониторинг, не са установени превишения 

съгласно издаденото Разрешително. 

 

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”: 

         
 Проверката се извърши съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците.  
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 - Площадка № 1 – гр.Девин, Настански мост; 

 

На площадката се съхраняват под навес в метални варели отработени масла и маслени 

филтри генерирани от дейността на автосервиза, който е прекратил дейността си.  

От автомивката се генерират твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни 

сепаратори. Отпадъкът се изсушава и се съхранява на площадката. 

От извършената проверка на двете площадки не се констатираха дейности по 

разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел 

получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба. 

Дружеството води отчетни книги за образувани производствени и/или опасни 

отпадъци. Същите са съгласно нормативните изисквания, водят се редовно и са заверени от 

РИОСВ-Смолян. 

 - Площадка № 2 – гр.Девин, ул. „Освобождение“№1; 

 

 Автомивката и автосервиза не работят. На площадката в затворено помещение, в 

метални варели се съхраняват отработено масло и маслени филтри. Последно през 2015 

година са предавани отработени масла на лице притежаващо документ по чл.35 от ЗУО, на 

база сключен договор и идентификационен документ. 

 

  

 

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство: 

 

Предприетите действия и мерки за опазване на компонентите и факторите на околната 

среда са в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, 

Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова нормативна уредба. По 

Закона за водите се констатира нарушение, за което беше дадено предписание. 

       

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието: 

 Предписание, дадено на основание чл. 148, ал. 3, чл. 153, ал. 3 и 155 от ЗООС: 

 

 1.Да се извърши почистване на КМУ от пластмасови туби и листна маса на площадка 

№1 „Настански мост“ в срок до 18.06.2017год. 

 

       Отговорник: Карамфил Каров – управител. 

 

VII. Дейности по последващ контрол: 

 

 Към момента на подготовката на настоящия доклад е изпълнено в срок даденото 

предписание. 

 

Извършили проверката: 

 

1. инж. Атанас Василев, главен експерт –  

2. Борислав Хаджиев, младши експерт -  

3. Милена Мочовска, главен експерт -  

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция „КПД” 


